
  

Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt 
kapitalindskud i kreditinstitutter – 1. halvår 2011 
 
 
Ifølge dansk lovgivning skal et pengeinstitut, som har modtaget kapitalindskud fra den 
danske stat, halvårligt redegøre for udviklingen i pengeinstituttets udlån. 
 
Denne redegørelse er offentliggjort på Skjern Banks hjemmeside, samtidig med at rede-
gørelsen er fremsendt til Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
 
Skjern Banks udlån og garantier før nedskrivninger har i 1. halvår 2011 udviklet sig som 
følgende: 
 
 30. juni  

2011 
31. december 

2010 
 (TDKK) (TDKK) 

   
Udlån og garantier før nedskrivninger 4.397.837 4.366.098 
 
 
Bankens samlede bruttoudlån er i 1. halvår 2011 øget med 0,7%. Nettostigningen skyl-
des tilgang på både eksisterende og nye kunder.  
 
Følgerne af den internationale finanskrise er i årets løb aftaget i bankens markedsområ-
de, men sætter dog fortsat tydeligt præg på mange virksomheders aktivitetsniveau og 
dermed antallet af arbejdspladser. Det kan konstateres, at låneefterspørgslen har været 
stagnerende, men at der i forhold til årene 2008, 2009 og til dels også 2010 er oplevet 
en marginal bedre bonitet hos lånsøgerne. Det er derfor glædeligt, at bankens dækning 
af behovet for pengeinstitutydelser i de lokale områder, har betydet en mindre fremgang 
i det samlede forretningsomfang. 
 
Specielt har bankens renomme, som en fair og loyal samarbejdspartner også i vanskelige 
tider, betydet tilgang af gode kundeforhold fra bankens lokalområder. 
 
Banken har i høj grad deltaget positivt i dækningen af finansieringsønsker i bankens lo-
kalområder, og det kan konstateres, at forretningsomfanget er øget. Det samlede udlån 
og garantier før nedskrivninger er således steget til 4,4 mia. kr. svarende til en stigning 
på 0,74%. 
 
Generelt er det bankens politik at søge at bidrage positivt til løsningen af såvel de private 
kunders, som erhvervskundernes finansieringsmæssige ønsker og behov.  
 
Skjern Banks kreditpolitik er ikke ændret i første halvår 2011. Der fokuseres uændret på 
at have betryggende arbejdsgange og rutiner vedrørende kreditbehandling. For en nær-
mere beskrivelse af udlånspolitik, kreditvurdering af kunder og håndtering af kreditrisiko 
henvises til Risikooplysninger for Skjern Bank og ledelsesberetningen i årsrapporten for 
2010, der er tilgængelige på bankens hjemmeside www.skjernbank.dk. 
 
I 1. halvår af 2011 blev der varslet og gennemført en rentestigning for en række af ban-
kens kunder. På grund af fortsat stigende renteudgifter til kapitalfremskaffelse blev ud-
lånsrenten forhøjet med op til 0,5 procentpoint. Gebyrer og provisioner, relateret til ud-
lån og kreditter, er uændrede i 1. halvår 2011. 
 
 
 
 



  

Nedenstående tabel viser udviklingen i udlån og garantier før nedskrivninger på kunder i 
Skjern Bank. Nye kunder er defineret som kunder banken ikke har ydet lån eller andre 
kreditfaciliteter til de seneste 6 måneder eller kunder der har skiftet branche f.eks. i for-
bindelse med opstart af erhvervsvirksomhed. 
 

t.kr. 30. juni 2011 
31. december 

2010 

Eksisterende 
kunder Nye kunder I alt I alt 

Offentlige myndigheder 63.500 0 63.500 61.010 
 
Erhvervskunder 

  Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 614.917 677 615.594 637.397 

  Industri og råstofudvinding 142.832 14.353 157.185 147.605 

  Energiforsyning 83.898 80.532 164.430 78.636 

  Bygge og anlæg 209.744 13.393 223.137 193.617 

  Handel 339.645 6.648 346.293 356.295 

  Transport, hoteller og restauranter 34.554 265 34.819 38.738 

  Information og kommunikation 10.950 334 11.284 10.878 

  Finansiering og forsikring 360.371 35.735 396.106 390.438 

  Fast ejendom 916.412 10.800 927.212 967.340 

  Øvrige erhverv 173.397 12.099 185.496 174.192 

Erhvervskunder i alt 2.886.720 174.836 3.061.556 2.995.136 
 
Privatkunder 

  Boligfinansiering 209.426 10.054 219.480 214.459 

  Udlån til andet formål 1.011.113 42.188 1.053.301 1.095.493 

Privatkunder i alt 1.220.539 52.242 1.272.781 1.309.952 

I alt 4.170.759 227.078 4.397.837 4.366.098 
 
Branchefordelingen er udarbejdet på grundlag af Danmarks Statistiks branchekoder m.v. Der er herudover foretaget en indivi-
duel vurdering af de enkelte engagementer, hvilket har resulteret i enkelte tilretninger i 2010. 

 
Som beskrevet tidligere har banken oplevet en generel bedre bonitet hos lånsøgerne, og 
låneefterspørgslen har været svagt stigende. Dette har medført, at Skjern Bank har øget 
udlån m.v. før nedskrivninger med 32 mio. kr. i forhold til 31/12 2010, fordelt på en 
række forskellige brancher. 
 
Ved udgangen af 1. halvår 2011 har banken på erhvervssiden samlet set øget udlån m.v. 
med 69 mio.kr. Udlån til landbrug m.v. er reduceret 22 mio. kr. og bankens eksponering 
mod ejendomsadministration m.v. er reduceret 40 mio.kr. Det er fortsat bankens strate-
gi, at reducere denne eksponering i de kommende regnskabsperioder. Mens der har væ-
ret tilbageløb på landbrug og ejendomsudlån, vurderes det specielt positivt, at en væ-
sentlig del af det samlede nyudlån til erhvervsvirksomheder er udlån til alternative ener-
gikilder, primært vindmøllefinansiering i bankens lokalområder, segmentet er steget med 
86 mio. kr. i forhold til 31/12 2010. 
 
For privatkunder er udlån m.v. før nedskrivninger reduceret med 37 mio. kr., hvilket ses 
som et udtryk for, at de private kunder i bankens markedsområde generel har en sund 
økonomi, som gør en planmæssig afvikling af låneforpligtelser mulig. Til trods for en sti-
gende arbejdsløshed i det syd- og vestjyske område kan det næsten altid lykkes at til-
passe økonomien, således at ejerboligen kan opretholdes. Reduktionen af udlånet skyl-
des således ikke en større afgang af privatkunder, men en fortsat tilbageholdenhed med 
privatforbrug og deraf en større opsparing på grund af de svage konjunkturer. 
 
 
 


